
     

     

darulilm.org 

  



     

     

darulilm.org 

আফ ুভয়ুাজেয তাওফা! 
ঘটনায শুরুটা এবাজফেঃ 

দুই ডাকাজতয দৃষ্টি তাজদয ষ্টকাজযয ষ্টদজক। তাযা অনযানয ফাষ্টিগুজরায থথজক 

তাজদয দষৃ্টিজত অজক্ষাকৃত ুন্দয একষ্টট ফাষ্টি থফজে ষ্টনজয় তায ষ্টদজক অগ্রয 

র। 

তাজদয কাে ষ্টের অজনকটাই ে ও ষ্টফদভকু্ত, থমজতু তাজদয ষ্টকাযগুজরা 

াধাযণত দুফবর জতা। তাযা াধাযণত ষ্টদজনয থফরায় কাজে থফয জতা, মখন 

ঘজযয ুরুজলযা কাজেয েনয ফাইজয থাজক। মষ্টদ ঘটনাক্রজভ ঘজয থকাজনা ুরুজলয 

াজথ থদখা জয় থমত, তখন ারয়ন ষ্টের ে ও ূফবষ্টযকষ্টিত। 

কাযণ তখন তাজদয শুধুভাত্র মা কযজত জতা তা জরা, ভজন থম নাভটাই প্রথজভ 

আজতা থই(কািষ্টনক) ফযাষ্টক্তজক তাযা খুুঁেজে- এভন বান কযা, এযয 

ষ্টফযক্ত কযায েনয ক্ষভা চাওয়া, আয ফরা থম, ষ্টনশ্চয়ই তাজদয ষ্টনকজট থম 

ষ্টিকানা আজে থটায় বুর আজে এফং এয য ষ্টনেঃজে থকজট িা। তাজদয 

এযকভ থধাুঁকাফাষ্টে কযায প্রজয়ােন ষ্টের, থকননা তাজদয াধাযণ অস্ত্র থকাজনা 

ষ্টক্তারী প্রষ্টতজক্ষয ষ্টফরুজে কামবকযী ষ্টের না। 

তাযা তাজদয েজন্দয ফাষ্টিষ্টটয দযোয ষ্টদজক অগ্রয জরা… 

তাজদয থকউই োনজতা না থম, এই দযোই তাজদযজক আটক কযজফ কাযাগাজযয 

কজিায েীফজন জনয ফেজযয েনয। তাযা মখন তাজদয অস্ত্রগুজরা ভষ্টরাষ্টটয 

ভুজখয ষ্টদজক তাক কযষ্টের, তখজনাও ভজন য় ষ্টন থম, তাজদয ষ্টযকিনায় চুষ্টয 

আয ডাকাষ্টত োিা অনয ষ্টকেু ষ্টের। তাযা ফনজমাগয মা ষ্টকেু থজতা থগুজরা 

ষ্টনজয় থমজতা এফং বাজরা দাজভ থফজচ ষ্টদজতা। 

 

ষ্টকন্তু আল্লায ষ্টচযন্তন ষ্টফচক্ষণতা ষ্টের এভন দুফবর ষ্টকায ষ্টদজয় তাজদয যীক্ষা 

কযা মা তাযা জেই কাফু কযজত াযজতা এফং এটাই তাজদয উবজয়য তজনয 

কাযণ জয় দাুঁিাজরা। 
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মখন তাজদয একেন ঘজযয এষ্টদক-থষ্টদক েষ্টিজয় থাকা ফযষ্টক্তগত ষ্টেষ্টনজত্রয 

ষ্টদজক তাকাষ্টির, থ একষ্টট ফন্দুক থদখজত থজরা। থ ফন্দুকষ্টট াজত ষ্টনজয় 

ভষ্টরাষ্টটয ষ্টদজক তাষ্টকজয় ফন্দুকষ্টটজক থফজযায়াবাজফ ঝাুঁকাজত রাগজরা। 

…ষ্টনেঃজন্দজ, ভযাটা ষ্টের একেন খাযা ফন্ধু ফাোই, থ আফু ভুআম। একথা 

ষ্টক ফরা য় না থম, ফন্ধ ুজরা ষ্টকজরয ভজতা? ুতযাং এই ফাজে ফন্ধইু থতাভাজক 

ষ্টকর ষ্টদজয় থটজন ষ্টনজয় থগজরা কাযাগাজযয গবীয জনয ফেজযয েনয… 

রক্ষয করুন কত দ্রুত য়তান তাজদয অন্তযজক প্রবাষ্টফত কযজরা মখন তাযা 

থদখজরা থম, ভষ্টরাষ্টট ষ্টবতন্ত্রস্ত বাজফ তায ফাচ্চাজদয আগজর ধজয আজে কাযণ 

ফাচ্চাগুজরা ষ্টচৎকায কযষ্টের ও কাুঁদষ্টেজরা। ভষ্টরাষ্টট ফরজরা, ‘‘মা চাও ষ্টনজয় 

মাও এফং আভাজক থেজি দাও।’’ 

থমষ্টটয ফযাাজয ভষ্টরাষ্টট আংকা কযষ্টের তা ষ্টকন্তু তাজদয ষ্টযকিনায় ষ্টের না। 

মাই থাক, কত ষ্টকাজযয াষ্টখই না বুর কজয ষ্টকাযীয নেজয জি মায় মখন 

ষ্টক না ষ্টকাযী য়জতা তাজক ূজফব ষ্টখয়ারই কজয ষ্টন। ফাস্তষ্টফকই, এটা জরা কদমব 

কাভনা-ফানা মা থকফর তায উযই প্রবাফ ষ্টফস্তায কযজত াজয মায অন্তজয 

আল্লাহ্*য বয় থনই এফং মায ঈভান দুফবর জয় থগজে এফং এযয মা ঘটায ষ্টের 

তা ঘজট থগজরা… 

এবাজফই ঘটনায ুত্রাতেঃ কজয়ক ভুূজতবয ক্ষণস্থায়ী কাভনা-ফানা াজথ বয়, 

আতংক ও অনুজাচনা। এয কাযজন তাজদয উবয়ই থদালী াফযস্ত জরা এফং 

ডাকাষ্টত ও ধলবজণয েনয াষ্টস্তপ্রাপ্ত জরা। থমজতু ধলবজণয াষ্টস্তটাই ষ্টের 

গুরুতয, তাজদয কাযাগাজয মাফায কাযণ ষ্টজজফ এটাই ষ্টযষ্টচষ্টত থজরা। 

 

আষ্টন ষ্টক ধযজনয অযাজধয অষ্টবজমাজগ অষ্টবমুক্ত তা কাযাগাজযয েগজত 

আনায বাফভূষ্টতবয থক্ষজত্র থফ গুরুত্ব ও তাৎমব ফন কজয। এখাজন অষ্টবজমাগ 

ফ ধযজনয জত াজয । ষ্টকেু অষ্টবজমাগ ভৎ আয ষ্টকেু অষ্টবজমাগ ঘৃণয- 

একেন কাযাফন্দী তায অষ্টবজমাগ অনুমায়ী গফব অথফা রজ্জা ফন কজয । কাজযা 

ভমবাদায অজযয উজবব উন্নীত য়, আয থকউফা অজযয াষ্টয াত্র জয় 

দাুঁিায়। 
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ষ্টদন মায় , ভা মায় আভাজদয ফন্ধুষ্টটয চুর ধূয ফণব জত শুরু কযজরা। 

প্রকৃতজক্ষ, কাযাগায র েীষ্টফতজদয কফয। মাযা এয স্বাদ থজয়জেন তাযা 

ফজরন, 

আভযা দুষ্টনয়া তযাগ কজযষ্টে মষ্টদও আভযা দুষ্টনয়াজতই আষ্টে, 

এখাজন না আভযা েীষ্টফত আয না আভযা ভৃতুযফযণ কজযষ্টে। 

একষ্টদন মষ্টদ আভাজদয ফন্দীকতবা ষ্টকেু ষ্টনজয় আজ আভাজদয কাজে, 

আভাযা ষ্টফষ্টস্ভত এফং ফষ্টর, দুষ্টনয়া থথজক একেন ফযাষ্টক্ত এজজে; 

আয আভযা আভাজদয স্বজেয দ্রৃাযা ষ্টফষ্টস্ভত ই এফং থগুজরায কথা ফষ্টর 

থমজতু এখন আভাজদয আরা-আজরাচনায উৎ আভাজদয এই স্বে গুষ্টর; 

মষ্টদ স্বেষ্টট য় ুন্দয, তজফ অষ্টত ধীযজফজগ তা য় প্রস্ফুষ্টটত 

আয মষ্টদ তা য় অষ্টপ্রয়, তজফ তা য় ৃঙ্খরভুক্ত এফং দ্রুত ষ্টফকষ্টত; 

আভাযা আল্লাহ্*য কাজে অষ্টবজমাগ কষ্টয, থমজতু তাুঁয কাজেই অষ্টবজমাগ কযজত 

য় 

আয তাুঁয াজতই যজয়জে কর ষ্টফমবয় ও ঙ্কজটয ষ্টনযাভয়… 

 

প্রকৃতজক্ষ এটাই র কাযাগায, আভায ফন্ধু। এটা য় থতাভাজক বং কযজফ, 

থতাভজক থচজ ধযজফ অথফা থতাভায উকায কযজফ। থকউ মষ্টদ অন্তজয মজথি 

ষ্টযভান ঈভান না ষ্টনজয় এজত প্রজফ কজয, তজফ থ ভৃত ষ্টজজফ গণয জফ। 

এজদয ফযাাজয আল্লাহ্* ফজরন, 

 

 أَْمَواٌت غَْْيُ أَْحَياٍء ۖ َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعثُوَن 
তাযা ষ্টনষ্প্রাণ, ষ্টনেবীফ এফং ুনরুত্থান জফ, থ ষ্টফলজয় তাজদয থকাজনা থচতনা 

(জফাধ) থনই। 

[ূযা নারেঃ২১] 

থকউ মষ্টদ এটা থথজক ষ্টক্ষা গ্রণ না কজয অথফা তায হৃদজয় েীফন ঞ্চায না 

কজয, তজফ থ থকফর এক কফয থথজক যফতবী কফজয মাজফ, এফং এয ভাজঝ 
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এক ভৃতুযয থথজক আষ্টখযাজতয প্রকতৃ ভৃতুযয ষ্টদজক মাজফ… আয আষ্টখযাজতয থই 

কাযাগায দুষ্টনয়ায এইফ কাযাগায থথজক ম্পূণব ষ্টবন্ন… 

আয দুষ্টনয়ায কাযাগাজযয ষ্টদনগুজরা এজককটা প্তাজয রূ থনয়, আয 

প্তাগুজরা য় ফেজযয ভজতা, থমখাজন থকফর একই ষ্টেষ্টনজয ূণবযাফৃষ্টি ঘজট। 

একষ্টট ষ্টদন জত যফতবী ষ্টদনষ্টটজত নতুন ষ্টকেুই ঘজট না। ভানুজলয েীফন এখাজন 

ষ্টফপজর মায়, কাযণ েীফন থতা ষ্টকেু ংখযক ষ্টদজনয ভষ্টি ভাত্র- মখন একষ্টট ষ্টদন 

অষ্টতফাষ্টত য়, আনায েীফজনয একষ্টট অং চজর মায়, থমভনষ্টট আল্লাহ্* 

তা’আরা ফজরজেন, 

َعْصرِ َوالْ   
 إِّنَ اْْلِنَساَن لَِفي ُخْسرٍ 

‘‘কাজরয থ, ভানুল অফযয় ক্ষষ্টতয ভজধয যজয়জ।’’ [ূযা আযেঃ১-২] 

এয ফযাখযায় াান আর ফযী (যাষ্টভাহুল্লা) মথাথবই ফজরষ্টেজরন, ‘‘ষ্টনশ্চয়ই 

ভানফোষ্টত ফবদা ক্ষষ্টতয ভজধয ষ্টনভষ্টজ্জত থাজক , মষ্টদ না থ আল্লয দয়ায ভজধয 

আিন্ন য়।’’ 

আয কাযাগাজয থম ফযষ্টক্ত েীফন অষ্টতফাষ্টত কজয থ েীফনটা থকভন? এটা 

এভন একটা েীফন মা ভতৃুযয থচজয়ও বয়াফ । এখাজন একেন ভানুল থফদনা, 

মন্ত্রণা আয অনুজাচনা োিা আয ষ্টকেুই অনুবফ কজয না। ুতযাং, ভৃতুযই এয 

থচজয় থেয়, আয এেনযই থম ফযষ্টক্ত এয স্বাদ থজয়জে থ ভৃতুয কাভনা কজয এফং 

এয েনয প্রাথবনা কজয… 

এযকভ শুকজনা ও প্রাণীন ফেযগুজরা ষ্টযক্রভায় িাৎ আভাজদয ফন্ধুষ্টট তন্দ্রা 

থথজক থেজগ উিজরা। তায চকু্ষদ্রৃয় ম্প্রাষ্টযত জরা, ঈভাজনয থেযাষ্টতয আবায় 

তায ভুখভণ্ডর উজ্জ্বর জরা। তায েীফন ষ্টযফতবন জত শুরু কযজরা, তায 

হৃদজয় প্রাজনয ঞ্চায ঘটাজনা জয়ষ্টের, আয ফযাাযটা এরূ থমন থ নতুন 

েীফন ষ্টপজয থজরা শুধভুাত্র ষ্টকেু তাওীদন্থী বাইজদয ংস্পজব এজই…আয 

আভজদয ভজয় তাজদয কতেনই না কাযাগাজয ষ্টদন মান কযজে! 
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থ এইফ বাইজদয ংস্পজব এজ তাজদয াজথ চরা শুরু কযর মখনই তাযা 

কাযাগাজয আজতা একাকী ফা দরফেবাজফ। একদর চজর থগজর তাজদয 

ষ্টযফজতব আজযকদর আজতা মাজদয ভজধয থ থদজখষ্টের ম্মান, অনগুতয, ষ্টিক 

কভবেষ্টত আয ষ্টনজববোর ঈভান। 

তাজদয াো ষ্টের নানা যকজভয, কাজযা ষ্টের আভাজদয ফন্ধুষ্টটয ভজতাই কজিায 

াো, কাজযা এভনষ্টক তায থচজয়ও বাযী ও কজিায াো ষ্টের। তফুও তাজদয 

ভজনাফর ষ্টের ভুন্নত এফং তাজদয নাক ষ্টের আজযা ঊজবব। তাযা আল্লা ফযতীত 

আয কাজযা াভজন ভাথা নত কযজতা না।আয তাযা দ্রৃীজনয ষ্টফষ্টনভজয় থকাজনা 

রাঞ্চনা ও অফভাননা য কযজতা না। 

তাজদযজক অফাদ থদয়া জতা চযভন্থী, ন্ত্রাফাদী েষ্টি ও ষ্টপতনা ৃষ্টিকাযী 

ষ্টজজফ। ষ্টকন্তু মখন তজদযজক তাজদয ষ্টফরুজে কৃত অষ্টবজমাগ ও তাজদয অযাদ 

ম্পজকব ষ্টেজ্ঞাা কযা জতা, তাযা দৃঢ়তায াজথ ফরজতা, ‘‘রা ইরাা 

ইল্লাল্লা।’’ তাযা স্পি প্রভাণ ও মুষ্টক্তয দ্রৃাযা এটা ফযাখযা কযজতা, জযায়া 

কযজতা না থকাজনা গাডব, অষ্টপায ফা ষ্টনমবাতনজক। তাযা এইফ ফাষ্টতরন্থীজদয 

ষ্টনজদব থভজন ষ্টনজত ম্মত জতা না অথফা তাজদয যক্তচকু্ষযও জযায়া কযজতা 

না। 

গাডব ও অষ্টপাযযা মখন কাজর রুষ্টটনভাষ্টপক কক্ষ তল্লাী কযজত আজতা 

তখন তাজদযজক দাুঁষ্টিজয় ম্মান কযা ষ্টের কজয়দীজদয েনয স্বাবাষ্টফক ষ্টফলয় । 

ষ্টকন্তু মখনই এই তাওীদন্থী বাইজয়যা অনযানয কজয়দীজদয ভজতা তাজদয ম্মান 

প্রদবন কযজতা না, তখন তাযা অতযন্ত কু্রে ও কু্ষব্ধ জতা। বাইজয়যা থতা 

তাজদযজক থকাজনা ম্ভালণই োনাজতা না, আয দাুঁষ্টিজয় ম্মান প্রদবন থতা দূজযয 

কথা। পরশ্রুষ্টতজত তাযা ষ্টফযর ষ্টকেু উরক্ষ োিা তাজদয কক্ষ তল্লাী কযজত 

আজতা না। 

তাযা তাজদয উববতন কভবকতবাজদয াভজন অস্বষ্টস্তজত িজত চাইজতা না মখন 

তাযা এই তাওীদন্থী বইজদয াভজন আজতা। কাযণ এই বাইজয়যা তাজদয 

প্রজফজ থকাজনা ভনজমাগই ষ্টদজতা না, ফযং তাযা থমই ফই িষ্টের অথফা থম 
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ষ্টক্ষা প্রদান কযষ্টের তাজতই তাযা ফযস্ত থাকজতা। এভনষ্টক তাযা াভানয ভুখ 

তুজর ও তাকাজতা না অথফা অনযানয কজয়দীজদয ভজতা দাুঁষ্টিজয় থমজতা না… 

াফধান! তাযা পাাদ ৃষ্টিকাযী! তাযা ন্ত্রাফাদী েষ্টি! তাযা ভাে থথজক 

ফষ্টষ্কৃত! 

ُؤََلِء لَِشْرِذَمٌة قَلِيلُوَن  نَّا لََجِميٌع َحاِذُروَن َوإِنَُّهْم لََنا لََغائُِظوَن َوإِ   إِّنَ َهَٰ  
ষ্টনশ্চয়ই এযা কু্ষদ্র একষ্টট দর। তায আভাজদয থক্রাধ উজদ্রক কজযজে। এফং আভযা 

কজর দা তকব। 

[ুযা শুআযােঃ৫৪-৫৬] 

 

ষ্টকন্তু আভাজদয ফন্ধষু্টট তাজদয ৃি এই ফ চা, প্রচাযণা অথফা তকবফানীয প্রষ্টত 

থকাজনা কণবাত কজয ষ্টন। এতফ ফাধা-ষ্টফষ্টি ও ম্ভাফয ষ্টযণষ্টত জত্বেওও 

আভাজদয ফন্ধুষ্টট এই আগন্তকজদয াজথ একতাফে জয় যইজরা, আয এজকয য 

এক ফাধা দূয জত শুরু কযজরা। 

বয়-বীষ্টতয ফাধা দূযীবূত জরা, থকননা থ থই ষ্টক্ষা অেবন কজযষ্টের থমষ্টটজক 

ইফনুর কাইয়ুযভ (যাষ্টভাহুল্লা) আল্লাহ্* ফযতীত আনয কর ষ্টকেুয বয়-বীষ্টত 

ও যভ ম্ভ্রভ থথজক ষ্টনজেজক ভকু্ত কযা জজফ অষ্টবষ্টত কজযজেন, এষ্টট থদখজত 

াওয়া মায় মখন তাওীদন্থীযা আল্লাহ্*য প্রংা কজয, তায তাুঁজক এভনবাজফ 

বয় কজয মায পজর তাজদয ভগ্র িা আল্লাহ্*য প্রষ্টত যভ বীষ্টত ও ম্ভ্রজভ 

ষ্টযূণব জয় মায় মা তাজদয হৃদয়জক আিন্ন কজয থপজর ম্পূণবরূজ, আয এয 

পজর তাযা আল্লা ফযতীত অনয থকাজনা ষ্টকেুয প্রষ্টত বয় প্রদবন কযজত ম্পূণব 

অক্ষভ জয় জি। 

ুতযাং, ভগ্র আভান ও েষ্টভন থম আল্লাহ্*য অধীজন যজয়জে থই আল্লাহ্*য 

বয় তাজক আল্লাহ্*য ষ্টযফজতব অনয কাজযাও বয় ফা প্রংা থথজক ষ্টফযত 

যাখজরা । ুতযাং, আল্লাহ্*য ষ্টযফজতব অনয থমফ ষ্টকেুয বয় ফা ইফাদত কযা 

য়, থগুজরা আজর ষ্টকেুই না, থমভনষ্টট আল্লা ফজরন, 
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تََّخَذْت َبْيًتا ۖ َوإِّنَ  ِ أَْولَِياَء َكَمثَِل الَْعنَكُبوِت ا تََّخُذوا ِمن ُدوِن اّلّلَ َمثَُل الَِّذيَن ا
 وَن أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعنَكُبوِت ۖ لَْو كَاُنوا َيْعلَمُ 

মাযা আল্লাহ্*য ষ্টযফজতব অযজক অষ্টববাফকরূজ গ্রন কজয তাজদয দৃিান্ত 

থই ভাকিায নযায় থম ষ্টনজেয েনয ঘয ফানায় এফং ঘজযয ভজধয ভাকিায 

ঘযই থতা দুফবরতভ, মষ্টদ তাযা োনজতা! 

[ূযা আনকাফূতেঃ৪১] 

 

এফং ষ্টতষ্টন ফজরন, 

َ َيْعلَُم َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه مِ  ن َشْيٍء ۚ َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم إِّنَ اّلّلَ  
তাযা আল্লাহ্*য ষ্টযফজতব মা ষ্টকেুজকই আফান কজয আল্লাহ্* তা োজনন এফং 

ষ্টতষ্টন যাক্রভারী, প্রজ্ঞাভয়। 

[ূযা আনকাফূতেঃ৪২] 

 

আয অতীজতয অষ্টবজমাজগয থপ্রষ্টক্ষজত তায উয থম করঙ্ক ষ্টের তাও দূযীবূত 

জরা, থকননা থ বাইজদয কাে থথজক ষ্টজখষ্টের থম, ষ্টযূণব ইরাভ গ্রণ 

কযজর তা ূজফবয কর গুনা ভুজে থদয়, আয ইরাজভয ূজফব যাুরুল্লা 

(াল্লাল্লহু আরাইষ্ট ওয়া াল্লাভ) এয াাফীজদয(যাষ্টদয়াল্লাহু আনহুভ) অতীত 

তযা, চুষ্টয ও ধলবণ ফযতীত আয ষ্টক ষ্টের? 

 

ষ্টকন্তু মখন তাুঁযা ইরাজভয ভাধযজভ প্রকৃত একত্বফাজদয ম্মাজনয স্বাদ আস্বাদন 

কযজরন এফং গবীয আত্মভমবাদা অনুবফ কযজরন, তখন তাুঁযা জয় থগজরন 

োষ্টত ও েনগজণয থনতা, আয তাুঁযা এই দুষ্টনয়া ও যফতবী েীফজন ম্মান অেবন 

কযজরন। তাুঁযা (যাষ্টদয়াল্লাহু আনহুভ) এজকয য এক েষ্টভন েয় কজযষ্টেজরন 

এফং েনগজণয উয কতৃবত্ব প্রষ্টতষ্ঠা কজযষ্টেজরন, আয আে তাজদয থক স্ভযণ 

কযা য় ফজচজয় থেষ্ঠ প্রেন্ম ষ্টজজফ। 
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এই কর প্রষ্টতফন্ধকতা আভাজদয ফন্ধুষ্টটজক প্রবাষ্টফত কযজত াযজরা না, ফযং 

থগুজরা ষ্টনতান্ত উজক্ষণীয় ষ্টফলজয় ষ্টযণত জরা, থকননা তায কাজে বাইজদয 

এই াি বা, আল্লাহ্*য আয়াজতয থতরাওয়াত োফণ ষ্টকংফা তাওীজদয 

ষ্টক্ষায় ষ্টনভষ্টজ্জত ফায চাইজত অষ্টধক ষ্টপ্রয় আয ষ্টকেুই ষ্টের না। ভাত্র ষ্টকেুষ্টদজনয 

ভজধযই আভাজদয ফন্ধুষ্টটয েীফন ষ্টযফতবন জয় থগজরা, আয থ ুযজনা ফন্ধুজদয 

াজথ ম্পকবজিদ কজয তাজদয ফাষ্টতর যাস্তা ষ্টযতযাগ কযজরা, আয কষ্টফয এই 

কথাগুজরা দৃিান্ত জয় থগজরা, 

 

তাুঁযা থতাভাজক প্রস্তুত কজযজে এভন ষ্টকেুয েনয, মষ্টদ থতাভায তায েনয 

থফাধষ্টক্ত থাজক, ষ্টনজেজক বংজয াত থজক যক্ষা কজযা… 

থ ফুঝজত থজযষ্টের থম, দুষ্টনয়ায় ষ্টনেক িাট্টা-তাভাা অথফা ভয় অচজয়য 

েনয ািাজনা য় ষ্টন। ফযং তাজক এখাজন একষ্টট ভৎ উজেজয ািাজনা জয়জে 

মায ফযাাজয থ ূজফব অজচতন ষ্টের। 

 

ুতযাং, তাজক এখন আয ফাষ্টক থরাকজদয দরবুক্ত কযা মায় না মাযা ফবদা 

ক্ষষ্টতয ভজধয ষ্টনভষ্টজ্জত থাজক। ফযং, থ থইফ ফযষ্টতক্রভজদয অন্তবুবক্ত মাজদয 

ফযাাজয আল্লাহ্* ফজরন, 

ْبِ إِ  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِالَْحِقّ َوَتَواَصْوا بِالّصَ َّلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ  
ষ্টকন্তু তাযা নয় মাযা ঈভান আজন ও ৎ আভর কজয এফং যস্পযজক জতযয 

উজদ থদয়, এফং ধধমব ধাযজণ যস্পযজক উেুে কজয থাজক। 

[ূযা আযেঃ৩] 

 

এয পজর, থ এটা ষ্টনজয় থকান জযায়া ফা আপজা কযজতা না থম, তায 

ষ্টদনগুজরা কাযাগাজযয ভজধয অষ্টতফাষ্টত জি। ফস্তুতেঃ ভুষ্টভনজদয েনয ুজযা 

াষ্টথবফ েীফনটাই ষ্টক কাযাগায নয় থমভনষ্টট আল্লাহ্*য যাূর(াল্লাল্লহু আরাইষ্ট 

ওয়া াল্লাভ) আভাজদয োষ্টনজয় থগজেন? আয এই েীফনটায স্বরূ ষ্টক? আয 
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এই ষ্টদনগুজরা ষ্টকরূ মখন এজক তুরনা কযা য় আষ্টখযাজতয ষ্টদনগুজরায াজথ 

এফং আল্লাহ্*য কাজে মা আজে তায াজথ?(১) 

 

প্রকৃতজক্ষ, আল্লাহ্* মষ্টদ তাুঁয থকানজনা ফান্দায উয অনুগ্র কজয তাজক 

ইরাজভয উয ুদৃঢ় থাকায ুযষ্কাজয বূষ্টলত কজযন, এফং পরশ্রুষ্টতজত থ 

োান্নাভ থথজক থফুঁজচ মায় এফং োন্নাজতয ফাষ্টগচাভূজ প্রজফ কজয, তজফ থই 

থতা প্রকৃত পরকাভ! আয এযয? এযয োন্নাজতয একষ্টট ভুূতব তাজক তায 

কর মন্ত্রণায কথা বুষ্টরজয় ষ্টদজফ মা থ কাযাগাজয থবাগ কজযজে। মষ্টদ এবাজফই 

তায েীফনটা থল য়, তজফ থকাজনা ক্ষষ্টত আজে ষ্টক? 

 

যাুঁ ষ্টতযই তাই, একেন ফযষ্টক্তয েীফন ফজচজয় চভকপ্রদ ষ্টযফতবন আজন তায 

ঈভান। এষ্টট থবাজফই একষ্টট কষ্টিন যীক্ষাজক অনুগ্রজ রূান্তষ্টযত কজয ষ্টিক 

থমবাজফ আনায ষ্টনকট খুফ অেন্দনীয় একেন ফযষ্টক্ত জয় মায় আনায 

বাজরাফাায াত্র। এষ্টট ষ্টনমবাতনজক ভধুযতায় রূান্তষ্টযত কজয ষ্টিক থমবাজফ 

দুেঃখ-দুদবা ষ্টযণত য় আীফবাজদ, আয এষ্টট থকফর ষ্টনেক ষ্টকেু কথায ভজধয 

ীভাফে থথজক অেবন কযা মায় না। 

 

ফযং, এটা ম্ভফ য় শুধভুাত্র গাজয়জফয প্রষ্টত ঈভান আনায ভাধযজভ এফং থল 

মবন্ত ধধমব, অফচরতা ও ষ্টযজাধজনয থচিায ভাধযজভ মতক্ষণ মবন্ত না একেন 

ভুষ্টভন ফান্দা কর া ও করঙ্ক জত ষ্টফত্র ও ভুক্ত জয় মায় ষ্টিক থমভন স্বণবজক 

আগুজনয ভাধযজভ ক্রুষ্টটভুক্ত কজয ষ্টনজববোর খাুঁষ্টট স্বজণব রূান্তষ্টযত কযা য়। 

 

এফং ষ্টনজেজক ফজরা আনন্দ আযণ কযজত এক ঘণ্টায ধধমব দ্রৃাযা 

ষ্টযজজল মাযা কজিায ষ্টযেভ কজযষ্টের তাযা ক্লাষ্টন্ত বুজর মাজফ 

এটা থতা থকফর একষ্টট ঘণ্টা ভাত্র, আয তা থল জয় মাজফ 

আয মাযা ষ্টফভলব ষ্টের তাযা আনষ্টন্দত জয় মাজফ… 
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যাুঁ, আল্লাহ্*য কভ। এটা থতা একষ্টট ঘণ্টা ভাত্র, তায য মাজদযজক কি থদয়া 

জয়ষ্টের তাযা আয কি অনুবফ কযজফ না, মাযা দুেঃখী ষ্টের তাযা আয থকাজনা 

দুেঃখ অনুবফ কযজফ না, আয মাজদযজক অফন্ন কযা জয়ষ্টের তাযা আয থকাজনা 

ক্লাষ্টন্ত থফাধ কযজফ না। 

 

আভাজদয ফন্ধুষ্টট ষ্টযণত জয় ষ্টের তাওীজদয ষ্টংুরুলজদয ভজধয একেন 

ষ্টংুরুজল, আয থ ষ্টযণত জয়ষ্টের ষ্টনজববোর তাওীজদয ষ্টদজক আফাকাযী 

এক আজরাকফষ্টতবকায়। কতেন কজয়দীই না তায দ্রৃাযা ষ্টিক জথয ন্ধান 

থজয়ষ্টের এফং থেষ্ঠ বাই ও আল্লাহ্*য ষ্টদজক আফানকাযীজত ষ্টযণত 

জয়ষ্টের। 

 

আষ্টভ স্ভযণ কষ্টয একেন কাজপজযয কথা থম ের কুপয, পাাদ ও াকাজমবয 

প্রধান, মাজক কাযাগাজযয কজরই বয় থজতা। আল্লাহ্* তাওীজদয এই 

আফাজনয দ্রৃাযা তায হৃদয়জক উন্মুক্ত কজয ষ্টদজয়ষ্টেজরন এফং মখন থ জতযয 

ন্ধান থজয়ষ্টের থ দাুঁষ্টিজয় ষ্টগজয়ষ্টের এফং মাযা তায ষ্টনকটফতবী ষ্টের – 

কজয়দীযা ও প্রযীযা – তাজদযজক উজেয কজয থ ফজরষ্টেরেঃ ‘‘থাজনা!! 

আেজক আল্লাহ্* আভাজক থদায়াত দান কজযজেন, আয আষ্টভ কাজযা কাে 

থথজক আল্লাহ্* ও তাুঁয দ্রৃীজনয প্রষ্টত অফভাননা য কযজফা না। 

 

মষ্টদ আষ্টভ কাউজক এটা কযজত শুষ্টন, তাজর ভুজখয উয চি কলাজফা।’’ 

 

এই ফাকযগুজরা ফরা জয়ষ্টের কুপজযয প্রধান ও ষ্টনকৃিতভ অযাধীজদয প্রষ্টত, 

আয থ থকাজনা ভ্রূজক্ষই কজয ষ্টন। থ থ ূজফব ষ্টের ফাষ্টতজরয উয অটর, 

ষ্টকন্তু এখন থ একইবাজফ থকাযআনজক ক্ত কজয আুঁকজি ধযজরা। এখন থ 

মষ্টদ থকাযআজনয আয়াত তাওীজদয আফান েফণ কজয, আষ্টন তাজক থদখজত 

াজফন থ থোট ফাচ্চায ভজতা কাুঁদজে। 
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কতেনই না আভজদয এই ফন্ধুষ্টটয দ্রৃাযা আয তায ভজতা আজযা অজনজকয দ্রৃাযাই 

ৎজথয ন্ধান থজয়ষ্টের! আভায এখজনা ভজন জি থম, ষ্টকবাজফ তায াজত 

থদাজয়তপ্রাপ্ত জয়ষ্টের এভন ষ্টকেু বাই একষ্টদন আনজন্দয াজথ আভাজক 

ফরষ্টের থম, ষ্টকবাজফ তাজদয এউষ্টনজটয প্রায় ষ্টত্রেন কজয়দী এখন নাভাে 

িজে এফং ষ্টিক ন্থায় েীফন মান কযজে, আয তাজদয অষ্টধকাংই আফু 

ভুআজময আফাজনয দ্রৃাযা। আল্লাহ্* আনাজক ও আনায বাইজদযজক অষ্টফচর 

যাখুন, থ আফু ভুআম। 

 

একষ্টদন কাজর এক থরপজটনযান্ট এফং তাুঁয আষ্টপাযযা রুষ্টটনভাষ্টপক তল্লাীয 

েনয ইউষ্টনজট প্রজফ কযজরা। আফু ভুআজময ইউষ্টনজটয অি ষ্টকেু ভানুল োিা 

আয থকউই তাজদয ম্মানাজথব উজি দাুঁিাজরা না। কতই না অদ্ভুত নতনু এই দৃয! 

তাযা াধাযণ এই ইউষ্টনটজক ষ্টনফবাচন কযজতা এয অষ্টধফাীজদয প্রষ্টত কৃত ঘৃনয 

অষ্টবজমাজগয কাযজণ। 

 

তাজর এই ইউষ্টনজটয ভানুলগুজরা এরূ আচযজণয া থকাজত্থজক থজরা? 

অষ্টপাযষ্টট োনজতা তাজদয প্রধান থক, তাই থ ূজফবয নযায় উাজয বষ্টিজত 

তায ষ্টদজক অগ্রয জরা তাজক অভাষ্টনত কযায উজেয ষ্টনজয়। আজগ থথজকই 

উিয োনা জত্বেওও থ তাজক প্রশ্ন কযা শুরু কযজরা। 

‘‘ থতাভায ষ্টফরূজে অষ্টবজমাগ ষ্টক?’’ 

আফু ভুআম উিয ষ্টদজরা, ‘‘ধলবণ।’’ 

এযয থ ক্রূয ষ্টফদ্রূজয েজর ফরজরা, ‘‘থেজর না থভজয়?’’ 

 

আফু ভুআম ষ্টযষ্কায ও থাো বালায় উিয ষ্টদজরা, আয থ মা ফরজত মাজি 

তায ষ্টযণষ্টতয প্রষ্টত থ ভ্রূজক্ষও কজয ষ্টন, 

 

‘‘মাই থাক না থকন, এটা তুষ্টভ থম ষ্টযজকয উয প্রষ্টতষ্টষ্ঠত আজো তায ভজতা 

েঘনয নয়।’’ 
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আল্লাহ্ আনাজক অষ্টফচর যাখনু, থ আফু ভুআম। আল্লাহ্র কভ, এটা থতা আয 

ভাত্র কজয়কষ্টদন… 

এফং ষ্টনজেজক ফজরা আনন্দ আযণ কযজত এক ঘণ্টায ধধমব দ্রৃাযা 

ষ্টযজজল মাযা কজিায ষ্টযেভ কজযষ্টের তাযা ক্লাষ্টন্ত বুজর মাজফ 

এটা থতা থকফর একষ্টট ঘণ্টা ভাত্র, আয তা থল জয় মাজফ 

আয মাযা ষ্টফভলব ষ্টের তাযা আনষ্টন্দত জয় মাজফ… 

 

………………………………………….. ………….. 

 

(১)দুষ্টনয়ায ক্ষণস্থায়ী েীফজনয াজথ আষ্টখযাজতয ষ্টচযস্থায়ী েীফজনয থকাজনা 

তুরনা চজর না। আষ্টখযাজতয েীফজনয েনয আল্লাহ্ থম ুখ-াষ্টন্তভয় োন্নাত 

এফং প্রচন্ড মন্ত্রণাভয় োান্নাভ ধতষ্টয কজয থযজখজেন তায াজথ াষ্টথবফ আনন্দ-

থফদনায থকাজনা তুরনা চজর না। 

 

দুষ্টনয়ায েীফজন থকাজনা ভুষ্টভন ফান্দা থকাজনা দুেঃখ-কি থজয় থাকজরও োন্নাজত 

প্রজফজয াজথ াজথ থগুজরা গ্লাষ্টন ও ষ্টযতা তাৎক্ষষ্টনক দূযীবূত জফ এফং 

ীভাীন আনজন্দ তাযা েীফন বজয উিজফ। অযষ্টদজক দুষ্টনয়ায থকাজনা অকৃতজ্ঞ 

আল্লাজদ্রাষ্ট ফান্দা থকাজনা ুখ-াষ্টন্ত থজয় থাকজরও োান্নাজভ প্রজফজয াজথ 

াজথ থগুজরায ন্তুষ্টি ও তৃষ্টপ্ত তাৎক্ষষ্টণক দূযীবূত জফ এফং ীভাীন মন্ত্রনায় 

তায েীফন বজয উিজফ। 


